
 

 

 

 
 

PROTOCOL D’ACCÉS D’ENTITATS I CLUBS AL PAVELLÓ RAFEL MORA.  
 

FASE NOVA NORMALITAT COVID19. SETEMBRE 2020 
 
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D’ACCÉS. 
 
 

- El club o entitat  demandant haurà d’enviar, amb caràcter previ, 
mitjançant correu electrònic adreçat al SME (esports@figueres.org) un 
protocol específic conforme adequa la seva activitat a les mesures de 
seguretat, higiene i salut establertes a les indicacions dels plans 
sectorials aprovades pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del 
PROCICAT i al present protocol elaborat pel Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Figueres. Aquest protocol s’haurà d’anar actualitzant en 
funció dels canvis normatius. 
 

- El club o entitat està obligat, per tal de poder seguir la traçabilitat en cas 
de detectar un cas positiu de COVID19, a portar un registre de entrada 
a la instal.lació de totes les persones que accedeixin (jugadors, 
entrenadors, personal auxiliar, àrbitres i públic)  per a cada sessió 
d’entrenament i pels partits, i de conservar-lo a disposició del SME i de 
les autoritats sanitàries.  
 

- L’aforament màxim de les pistes serà de 28 persones (esportistes, 
entrenadors i personal auxiliar inclosos) Es recomana que els grups 
siguin estables 

 
- El club o entitat serà responsable de fer els controls de salut, no 

permetent l’accés a les persones simptomàtiques: febre > 37.3º, 
símptomes respiratoris...). Serà també el responsable d’activar el 
mecanisme de comunicar a l’autoritat sanitària competent el casos o 
sospites de casos que detecti entre els seus associats, i d’actuar seguint 
les seves instruccions. Estarà igualment obligat a comunicar al SME de 
manera immediata l’activació d’aquests mecanismes d’actuació. 

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ: 

- Serà requisit imprescindible, abans de l’accés dels esportistes de cada 
equip, la presència a la instal·lació de, com a mínim, un responsable 
(professor, entrenador, delegat  o persona assignada) per a cada un dels 
equips o grups que es vulguin exercitar. Aquest haurà d’estar físicament 
present durant tot l’horari d’activitat i fins que tots els esportistes o 
alumnes del grup l’ hagin abandonada. En cas de necessitat, podrà 
delegar la seva funció a un altre persona autoritzada per l’entitat usuària, 
prèvia comunicació al SME. 
 



 

 

 

 
 

- L’accés a pista dels participants es farà, de forma ordenada per la 
porta ubicada al costat de la pista exterior: el club o entitat ha 
d’establir un punt de trobada fora de la instal.lació, on reunirà als 
components del grup. A l’hora adjudicada, al vestibol d’accés a pistes, el 
club o entitat efectuarà les comprovacions oportunes de l’estat de salut 
abans de l’ingrés a pista. Els participants es dirigiran el més ràpidament 
possible a la pista, per tal d’evitar aglomeracions 
 

- No estarà permès l’accés a la instal·lació de cap persona que no estigui 
directament relacionada amb l’activitat (entrenadors, jugadors i personal 
auxiliar) i no formi part de la relació que prèviament s’ha enviat al SME.  
Cada club, entitat es fa responsable que no accedeixi a la instal·lació 
cap persona sense registre.  

 
- Els esportistes i els entrenadors hauran de venir canviats de casa i 

realitzar, també a domicili, la dutxa i el canvi de roba posterior. Els 
vestidors estaran tancats. Les bosses dels participants s’hauran de 
portat a pista, als espais previament establerts per a cada grup. 
 

- Serà obligatori fer rentat de mans o guants amb hidrogel i ruixar les 
soles de les sabates que es vulguin fer servir a la instal.lació amb líquid 
desinfectant. Cal fer servir un calçat esportiu exclusiu per a realitzar 
l’activitat a la instal·lació, diferent al que es porti per caminar pel carrer. 
 

- Es recomana portar una petita motxilla amb aigua, tovallola i calçat 
específic per a l’activitat.  

 

- Els lavabos públics estaran tancats. El club o entitat, en cas d’extrema 
necessitat, facilitarà l’accés als participants, fent-se càrrec de la 
desinfecció previa i posterior al seu ús. 
 

- Una vegada els participants estiguin dins la instal·lació, es tancarà la 

porta de la mateixa no permetent que pugui accedir ningú més. 

- Si algun participant vol marxar abans de la finalització de la seva franja 
horària, se li facilitarà la sortida. No podrà entrar cap altre persona a 
canvi.  

 
- Els dies d’entrenament, l’accés a la instal·lació és exclusiva per a 

esportistes i tècnics, no estant permesa la presència de públic ni 
d’acompanyants. 
 

- La sortida dels esportistes i personal tècnic es farà per la porta 
d’emergència situada al costat del carrer Marià Pujulà, per tal d’evitar 
aglomeracions, amb els esportistes que volen accedir a la següent franja 
d’entrenaments. 



 

 

 

 

 

 

 

REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA.  

- El club o entitat vetllarà en tot moment per que tots els components del 
grup portin posada la mascareta i mantinguin les distàncies de seguretat 
fins al mateix moment de l’inici de l’activitat física. Igualment haurà de 
vetllar pel compliment d’aquestes mesures a la seva finalització. 
 

- Els participants tindran cura de no tocar objectes o equipaments d’ús de 
la instal·lació. 
 

- Cada club o entitat es fa responsable de la neteja i desinfecció de tot el 
material esportiu que posi a disposició dels participants.  
 

- Es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació 
que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre 
esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat. 

 
REALITZACIÓ DE COMPETICIONS ESPORTIVES 

- Per a la disputa de partits o campionats, el club organitzador haurà de 
complir amb els requisits establerts per les respectives federacions 
esportives per a la pràctica competitiva. Des del SME es recomana 
disputar el campionats i els partits de competició, tant de caire amistós 
com oficial, sense la presència de públic. En cas de permetre la seva 
presència, el club o entitat organitzadora està obligat a: 

o registrar a la totalitat de persones que accedeixin, efectuant 
control de salut o fent signar certificació responsable de no 
COVID. 

o controlar que l’aforament de públic a la instal·lació no superi 
les 50 persones (30 al cantó dret de grades i 20 al cantó 
esquerre), 

o sectoritzar les aficions. 
 

- En cas de disputar-se 2 partits de bàsquet simultanis, el club 
organitzador haurà de sectoritzar 4 espais (un per a cada grup 
d’acompanyants de cada un dels equips participants). 
 

- En cas de disputar-se 2 o més partits consecutius, no es podrà donar 
accés als acompanyants del segon partit fins que no hagi marxat la 
totalitat del públic que han accedit al primer d’ells. Si alguna persona vol 



 

 

 

quedar-se a veure el segon partit, haurà de 
sortir i tornar a entrar per poder ser registrat correctament.  
 
 
 
 
 
 
 

- Els equips, esportistes, jutges, personal tècnic ... no podran canviar-se 
als vestidors ni fer servir les dutxes. Hauran de venir canviats de casa 
i realitzar també a domicili la dutxa i el canvi de roba posterior. Només 
podran accedir al vestidor per deixar les bosses, portant en tot moment 
posades les mascaretes i mirant de respectar les distàncies de 
seguretat.  En cap moment es podrà superar l’aforament màxim del 
vestidor, que serà de 4 persones. En el cas de presència d’un sol 
àrbitre, aquest podrà canviar-se al vestidor nº 6, però no podrà dutxar-
se. El club o entitat es farà càrrec de la neteja dels vestidors en aquells 
casos que, per distribució de partits, calgui fer servir el mateix vestidor 
per a més d’un equip. 
 

- El públic s’haurà d’ubicar a la zona de graderia, sectortizant les aficions 
una a cada cantó de l’escala d’accés. No està permesa la presència de 
públic a la pista.  
 

- Els lavabos públics estaran tancats. El club o entitat, en cas d’extrema 
necessitat, facilitarà l’accés a la persona que li demani, i fent-se 
responsable de la seva desinfecció abans i després de la seva utilització. 
 

- El SME es reserva el dret d’admissió davant qualsevol mena de 
comportament incívic o antiesportiu, tant per part dels participants com 
dels assistents a l’esdeveniment  esportiu. 

 
- Segons la normativa vigent no està permès: 

o Fumar als recintes esportius ni a les sales d’espera públiques.  
o La venda de begudes alcohòliques a les instal·lacions 

esportives, així com introduir a la pista begudes en llauna ni 
ampolles de vidre.  

o Menjar dins de la instal·lació.  
o L’accés a la instal·lació d’animals, fora de gossos pigall. 
o L’accés de cap mena vehicle d’us personal o col·lectiu. 

 
 

- La evacuació del públic és farà de manera ordenada i evitant 
aglomeracions, normalment per l’entrada principal a grades (carrer 
Joaquim Cusí i Fortunet). En el cas que hi hagi aficionats esperant a 
l’entrada del pavelló per entrar al següent partit, la evacuació es faria 
per la porta d’emergència del cantó del carrer Marià Pujulà, una 



 

 

 

vegada hagin marxat els jugadors de la 
pista i abans que entri els següents participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMES GENERALS 
 

- El SME es reserva la facultat de no obrir o tancar la instal·lació en cas de 
mal temps o davant la impossibilitat de complir la normativa de seguretat 
i salut. 
 

- Els usuaris ha de seguir i respectar en tot moment les normes d’accés i 
ús de les indicacions i les indicacions del personal del SME. 
 

- El SME es reserva el dret d’admissió, i convidarà a abandonar la 
instal·lació, a tot usuari que incompleixi la normativa d’us de la mateixa i 
les mesures addicionals adoptades amb motiu del COVID`19. 


